
ล าดบั นาม ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด

1 นาย พิเชษฐ์ ไชยคชบาล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่

2 น.ส. วรรณพร เอี่ยมเส้ง นักบริหารงานทัว่ไป ทต. กระบีน่้อย เมืองกระบี่ กระบี่

3 น.ส. พัชรีภร โอภากุลวงษ์ นักบริหารงานทัว่ไป ทม. ท่าเรือพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี

4 น.ส. จุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

5 นาง ฐิติพร โชติไสว นักบริหารงานทัว่ไป อบต. สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

6 นาย นพดล สาระฆงั นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์

7 นาง พัทยา สีหไตร นักบริหารงานทัว่ไป ทต. หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์

8 น.ส. วราภรณ์ พรชะตา นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์

9 นาง วิไลลักษณ์ รักพงษ์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

10 นาย สุกฤษณ์ธัชม์ พันธ์ศรี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์

11 นาง กมลวรรณ สุยังกุล นักบริหารงานทัว่ไป ทต. โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น

12 นาย เกียรติพันธ์ หม่วยนอก นักบริหารงานทัว่ไป ทต. หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น

13 นาง คนึงรักษ์ สุขสนิท นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองน้ าใส บ้านไผ่ ขอนแก่น

14 น.ส. ฉันทนา เรืองทอง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองกุง น้ าพอง ขอนแก่น

15 นาง ณิชชา ชูสังกิจ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น

16 น.ส. นรามาตย์ เพ็งพระจันทร์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

17 น.ส. นรารัตน์ มีชิน นักบริหารงานทัว่ไป อบต. สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น

18 น.ส. นริศรา วันละค า นักบริหารงานทัว่ไป อบต. พังทุย น้ าพอง ขอนแก่น

19 จ.อ. เพ็ชร ประดับค า นักบริหารงานทัว่ไป อบต. โคกสง่า พล ขอนแก่น

20 จ.อ. ภาณุมาศ ศรีแก้วน้ าใส นักบริหารงานทัว่ไป ทต. หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น

21 นาง ยุพเรศ โยป๎ททุม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น

22 นาย วโรดม ส าโรงพล นักบริหารงานทัว่ไป ทต. หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น

23 นาย วิญํู บุญคง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. วังชัย น้ าพอง ขอนแก่น

24 นาง สุพิชชา ศรีหนองหว้า นักบริหารงานทัว่ไป ทต. บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

25 น.ส. ธนพร สุขบวรวัฒน์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี

26 นาง สวรส เชาว์ปรีชา นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี

27 น.ส. ชุติมา คล้ายสุวรรณ นักบริหารงานทัว่ไป ทม. บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

28 น.ส. ชุติมา ม่วงมณี นักบริหารงานทัว่ไป ทต. นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี

29 น.ส. สาวิตรี รักษาศีล นักบริหารงานทัว่ไป ทต. คลองต าหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี

30 นาย โชคอนันต์ นิลสนธิ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. มโนรมย์ มโนรมย์ ชัยนาท

31 นาง จิราวรรณ์ สีภูหล้า นักบริหารงานทัว่ไป อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

รายชื่อผู้ไดร้ับคัดเลือกการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รุ่นที ่43

 ระหว่างวันที ่10 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2557 ณสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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32 นาง ธนียา สะหาย นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ทุง่นาเลา คอนสาร ชัยภูมิ

33 นาง บุญเพ็ง วาสุชาติ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

34 นาง เยาวภา อาสายุทธ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

35 น.ส. สุวรรณา แดงสกุล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

36 นาย องอาจ สีเล นักบริหารงานทัว่ไป ทต. บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ

37 น.ส. นุชจรีย์ ทองมี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร

38 น.ส. นงคราญ เวียงนาค นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย

39 นาง บุญธิดา สุวรรณชัย นักบริหารงานทัว่ไป ทต. เวียง เชียงแสน เชียงราย

40 น.ส. กรภัทร อินตา นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ขัวมุง สารภี เชียงใหม่

41 นาย คมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่

42 นาย ชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล นักบริหารงานทัว่ไป ทต. แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่

43 นาย ดลธกร วงษ์พันธุ์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่

44 น.ส. พิชยา พรหมมา นักบริหารงานทัว่ไป อบต. แม่คะ ฝาง เชียงใหม่

45 นาง มาณิศา สมชื่อ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่

46 นาง วาสนา วงค์สวัสด์ิ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่

47 นาย ศิวาพัชร์ รุ่งโรจน์เตโชกุล นักบริหารงานทัว่ไป ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่

48 นาย สุเมธ จิตตาดู นักบริหารงานทัว่ไป อบต. นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

49 น.ส. เพ็ญพักตร์ พลายคง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด

50 นาง จารุวรรณ คลองมีคุณ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านพริก บ้านนา นครนายก

51 น.ส. ศิริรัตน์ แสนโสดา นักบริหารงานทัว่ไป อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

52 นาง จณิสดา ภิญโญ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. พระกลางทุง่ ธาตุพนม นครพนม

53 พ.จ.ท. ชาญณรงค์ แสนแพง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม

54 น.ส. ณัฐธัญรดา คล่องดี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม

55 นาง ดารุณี แม้นชัยภูมิ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองสังข์ นาแก นครพนม

56 จ.ส.อ. เนติธร วงษ์จ าปา นักบริหารงานทัว่ไป ทต. นาแก นาแก นครพนม

57 นาง บุญมา คงคีรี นักบริหารงานทัว่ไป ทต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

58 นาง บุปผา เมืองสุข นักบริหารงานทัว่ไป อบต. โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา

59 นาย พรชัย ธงอาจ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา

60 นาง พรสถิตย์ เดชาวุธ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

61 น.ส. ภัสชากาญจน์ เชื้อบัณฑิต นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา

62 น.ส. อ้อมใจ ดวงส าราญ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา
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63 นาง อาภรณ์ ศิริจ าป์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา

64 นาง กนกวรรณ สุรภักดี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช

65 นาย ฉัตรชัย ชูศรี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

66 นาง นิชธาวัลย์ จันทร์แก้ว นักบริหารงานทัว่ไป ทต. หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

67 นาง เสาวภา ไม้เรียง นักบริหารงานทัว่ไป ทต. สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช

68 นาย อภินันท์ คงวัดใหม่ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. เขาชุมทอง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

69 ส.ต. ชวลิต วงษ์เงิน นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์

70 นาง สุนันทา เขียนประเสริฐ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์

71 น.ส. สุพรรษา อ่ าทิม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์

72 นาย อเนก ฟ๎กผล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์

73 นาง รชยา รัตนสีมา นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

74 นาง สุดา หะรอแม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส

75 น.ส. อารีย์ หละเขียว นักบริหารงานทัว่ไป อบต. สาวอ รือเสาะ นราธิวาส

76 นาง ฐิตาภา วงศ์ใหญ่ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ่อสวก เมืองน่าน น่าน

77 น.ส. ดวงเดือน สุภา นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ยอด สองแคว น่าน

78 นาย ทนงศักด์ิ ฝีปากเพราะ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

79 นาง ปาริชาติ จิตวงศ์นันท์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ส้าน เวียงสา น่าน

80 น.ส. รัตนา พยอม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. และ ทุง่ช้าง น่าน

81 น.ส. นุษรา อักษร นักบริหารงานทัว่ไป ทต. วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

82 น.ส. วิมลวรรณ เขจรไชย นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ

83 นาง สุวรรรณา คีรีพันธ์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ

84 น.ส. ณฐอร มุ่งมี นักบริหารงานทัว่ไป ทต. บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

85 น.ส. ธนพร ขาวสระ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ช านิ ช านิ บุรีรัมย์

86 น.ส. ปราณี ศิริผล นักบริหารงานทัว่ไป ทต. สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์

87 น.ส. สมจิตย์ ซ้ายก่า นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บุโพธิ์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

88 นาง สุดเฉลียว สง่าประโคน นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์

89 น.ส. อ าพร ประสงค์ทรัพย์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. นางรอง นางรอง บุรีรัมย์

90 น.ส. เขมนิพพิชฌน์ ธนพณัณท์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี

91 น.ส. มติมา พิมพ์พะนิตย์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี

92 นาง มานิสา พูนเพ็ง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี

93 นาง ศิริวรรณ เจือจ า นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี



ล าดบั นาม ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด

รายชื่อผู้ไดร้ับคัดเลือกการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รุ่นที ่43

 ระหว่างวันที ่10 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2557 ณสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

94 นาง ธัญญ์นรี คล่องแคล่ว นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

95 นาย เสวียน หมั่นกิจ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี

96 นาง สุภาวดี ตรีถวิล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา

97 น.ส. ชุวินดา สมศรี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ทุง่ผาสุข เชียงค า พะเยา

98 นาง ธนพร ใจทน นักบริหารงานทัว่ไป ทต. บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา

99 น.ส. นันท์นภัส บุญประเสริฐ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ดงสุวรรณ ดอกค าใต้ พะเยา

100 นาง สุพรรณ์ แสนใจ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา

101 นาง อรทัย สายทน นักบริหารงานทัว่ไป ทม. ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา

102 นาย ทวี มีพัฒน์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง

103 น.ส. พัสญา วนะชีวิน นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองโสน สามง่าม พิจิตร

104 นาง อนงค์พรรณ วิเชียรป๎ญญา นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

105 น.ส. อารีย์ เพ็ญคุ้ม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร

106 น.ส. สุกัญญา เผยกล่ิน นักบริหารงานทัว่ไป ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

107 นาง วิไลพร กิตติประพันธ์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

108 นาง อุไร เปรมนาค นักบริหารงานทัว่ไป อบต. โพธิช์ัย วาปีปทุม มหาสารคาม

109 น.ส. เรวดี ธรรมมิกะกุล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. กาลูป๎ง รามัน ยะลา

110 นาง ชณิกา ศรีมุงคุณ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด

111 น.ส. บังอร ไชยคิรินทร์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

112 นาย ประเทศ หานามชัย นักบริหารงานทัว่ไป ทต. หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

113 จ.อ. วริศร์ ยุบลนิตย์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. โพธิศ์รี โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด

114 นาย เชน นาคศรีค า นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง

115 น.ส. คณนาถ ศรีสกุลวิจิตร นักบริหารงานทัว่ไป ทต. มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง

116 น.ส. นิรดา สมานสินธุ์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ตะพง เมืองระยอง ระยอง

117 พ.อ.อ. ประกิจ ศรีพงษ์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. แกลง เมืองระยอง ระยอง

118 น.ส. พิมใจ เจริญประโยชน์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง

119 นาย อรรณพ มณีแสง นักบริหารงานทัว่ไป ทม. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง

120 นาง อ าไพ ช านิไกร นักบริหารงานทัว่ไป ทต. มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง

121 น.ส. กนกวรรณ ศรีมงคล นักบริหารงานทัว่ไป ทต. บ้านฆอ้ง โพธาราม ราชบุรี

122 ว่าทีร่.ต. ชาญชัย จันทร์เอี่ยม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี

123 จ.ส.อ. อ านาจ สิงทยม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี

124 นาง ธนัญชญา ตองอ่อน นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี
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125 นาย อาวุธ สงนอก นักบริหารงานทัว่ไป อบต. วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี

126 น.ส. ดวงแข ค ามาเร็ว นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านร้อง งาว ล าปาง

127 น.ส. จิรประภา มณีขัติย์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. บ้านกลาง เมืองล าพูน ล าพูน

128 นาย ณัฐวิรุฬห์ วิรุฬห์วิริยางกูร นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ป่าซาง ป่าซาง ล าพูน

129 น.ส. แสงจันทร์ ขนซาง นักบริหารงานทัว่ไป ทต. แม่แรง ป่าซาง ล าพูน

130 นาง อัมพวัน บุญเกิด นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ป่าซาง ป่าซาง ล าพูน

131 น.ส. ชญานุตน์ อินทสอน นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ปลาบ่า ภูเรือ เลย

132 นาง กัญญาณัฐ กมล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ

133 นาย ธนน พุทธรักษ์ นักบริหารงานทัว่ไป อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

134 นาย ธีราทัต สมหมาย นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ทุม่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

135 นาย ประดิษฐ์ เวียงค า นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ

136 นาย ปรีดา ลาแสง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บก โนนคูณ ศรีสะเกษ

137 น.ส. ปิยะ รัตนา นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ

138 นาย พิหาญ เจริญศรี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ

139 นาย ไพรวัลย์ บุญสว่าง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. รุ่งระวี น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ

140 นาง สุกานดา วันสุดล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ

141 น.ส. สุพิชญ์ ห้วยจันทร์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ล้ินฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ

142 นาย อนุรักษ์ สีหะวงษ์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ

143 ส.อ. เฉลียว จันทะดี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร

144 นาย ทศพร ทันแล้ว นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร

145 นาย ธีรศักด์ิ สุวรรณไตร นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร

146 นาย ป๎ญญาณัฎฐ์ ปาตู นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร

147 น.ส. พรรทิ ระหูภา นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร

148 นาง มลฤดี จิตตบุตร นักบริหารงานทัว่ไป อบต. โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

149 นาย วิชิต แสนอุบล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. นิคมน้ าอูน นิคมน้ าอูน สกลนคร

150 นาย วิมล รักษาแสง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร

151 นาย วีระศักด์ิ กองโพธิช์ัย นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

152 นาย สมควร มีธรรม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร

153 นาง ละออง จารุวัณ นักบริหารงานทัว่ไป ทม. เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา

154 น.ส. อุไรวรรณ แก้วนก นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ตะเครียะ ระโนด สงขลา

155 นาย ไชยะ ไกรสิงห์สม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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156 นาย วัชระ พัฒนประเสริฐ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

157 นาย ชัยณรงค์ แสงเงิน นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

158 นาง ทักษิณา ตีรมาโนช นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

159 นาย นิมิตร แก้วนิล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

160 น.ส. อมรรัตน์ ไชยชาติ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ท่าไม้ กระทุม่แบน สมุทรสาคร

161 พ.จ.อ. สมโภช ชุมกระโทก นักบริหารงานทัว่ไป ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว

162 น.ส. กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. วังม่วง วังม่วง สระบุรี

163 นาง ทวีรักษ์ วังวล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี

164 น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีนวล นักบริหารงานทัว่ไป ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

165 นาง มัชฌิมา ศรีแสง นักบริหารงานทัว่ไป ทต. หนองแซง หนองแซง สระบุรี

166 นาย วรินทร แสงชาวนา นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย

167 น.ส. ศุจิกา ก าเนิดศรี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย

168 น.ส. เนตรชนก ทองเชื้อ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี

169 น.ส. จริยา จิ้วไม้แดง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี

170 น.ส. ณัฐมล มั่นกิจ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

171 นาย จิรชาติ ทัพพันธ์ชัย นักบริหารงานทัว่ไป อบต. สะโน ส าโรงทาบ สุรินทร์

172 น.ส. จิรฐา ทิศกระโทก นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ขอนแตก สังขะ สุรินทร์

173 นาย ปรัชญา เย็นอารมย์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์

174 นาง ปิยะมาศ คลองงาม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. กระเบือ้ง ชุมพลบุรี สุรินทร์

175 จ.อ. พิชาติ ไพรพยอม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

176 น.ส. ไพรพิษณุ โคตรแสง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย

177 นาง ภคพร หงษ์ไทย นักบริหารงานทัว่ไป อบต. พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

178 จ.อ. ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา นักบริหารงานทัว่ไป ทต. โพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย

179 นาย ชัชวาล ขันซ้าย นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

180 นาย วณาวุฒิ ด้วงหอม นักบริหารงานทัว่ไป ทต. นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

181 น.ส. วิภารัตน์ เพียรชนะ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ

182 นาย คชรัตน์ สนิมค้ า นักบริหารงานทัว่ไป ทต. อุบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี

183 นาย ไชยพร อินทร์อุดม นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี

184 นาย ถวิล รัตแสนศรี นักบริหารงานทัว่ไป ทต. โคกสูง หนองหาน อุดรธานี

185 นาง พัชรี ทิพย์สุนา นักบริหารงานทัว่ไป อบต. นาบัว เพ็ญ อุดรธานี

186 จ.ส.อ. ราชิต ระพิมพ์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี



ล าดบั นาม ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด

รายชื่อผู้ไดร้ับคัดเลือกการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รุ่นที ่43

 ระหว่างวันที ่10 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2557 ณสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

187 นาง ไลแมน อินทร์กง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี

188 นาย วสันต์ ศรีชัยมูล นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี

189 นาย สาธิต ภูจอมแก้ว นักบริหารงานทัว่ไป อบต. อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี

190 น.ส. สุชาดา วิลัยธรรม นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี

191 น.ส. โสภา อนุสุเรนทร์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

192 นาย อภินันท์ ป๎น่ยวง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. วังทอง บ้านดุง อุดรธานี

193 นาย ยรรยงค์ แสนบ้าน นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์

194 นาย สมพล คงเพชร นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์

195 นาย ฐิติวิชญ์ ภักดี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี

196 น.ส. ทรรศนีย์ นนธิจันทร์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี

197 จ.อ. ทวีเกียรติ วาสิทธิ์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี

198 นาย ธนกฤษ ผิวศรี นักบริหารงานทัว่ไป อบต. หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

199 นาย พรหมเมศวร์ จันทวงศ์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี

200 นาย สันติ มีพิษ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี

201 นาง อรทัย ศรีสุโพธิ์ นักบริหารงานทัว่ไป ทต. เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเส้ือสูท/แจ๊คเก๊ตสีดํา ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –  
                    วันศุกร์ 
                ๔) หญิง แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร – วันศุกร์ 
                ๕) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
      ๒.๒ ชุดออกกําลังกาย 
                ๑) เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีดํา หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การชําระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          สําหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. สําหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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